As festas do Apóstolo Santiago
As cerimônias da Archicofradia del Apóstol Santiago
Santiago, o patrono da Espanha, tem 3 grandes festas comemoradas ao longo de cada
ano na Catedral da cidade que foi construída a partir da descoberta do seu sepulcro na
Espanha, no inicio do século IX, Santiago de Compostela.
A primeira delas ocorre a 23 de maio, dia da aparição do Santiago cavaleiro na batalha
de Clavijo (844), marco da Reconquista espanhola, como é conhecida a retomada da
Península Ibérica dos mouros, após séculos de dominação.
A segunda, dia 25 de julho, data do martírio em Jerusalém, no ano 44, por decapitação
ordenada por Herodes Agripa I, como está nos Atos dos Apóstolos 12,2.
Data esta que, quando cai em um domingo, faz com que este ano seja um Ano Santo, o
que foi determinado por bula papal do Papa Calixto II, no século XII (1122) e
confirmada por papas subsequentes. O Ano Santo se repete a cada 11, 6, 5 e 6 anos.
2010 é um ano santo compostelano. O próximo será só em 2021.
A terceira, no dia 30 de dezembro, a festa do traslado do corpo, da descoberta do tumulo
do Apóstolo e de seus discípulos Teodoro e Atanásio, no bosque Libredón, entre os
anos 820 e 830.
Nestes dias, há comemorações solenes na Catedral, com a participação do arcebispo de
Santiago, todos os canonigos (padres) da Catedral, autoridades políticas da Galicia e da
Espanha, o rei ou seu representante. Tradicionalmente nestas datas são pagas as
oferendas ao Apóstolo, costume mantido desde o estabelecimento do Voto de Santiago
por Ramiro I em 834 (uma renda sobre a produção agrícola, em agradecimento a
intervenção de Santiago na batalha de Clavijo). Posteriormente o Voto se converteu na
Oferenda Nacional ao Apóstolo, instituída em 1643 por Felipe IV.
Nestes dias, além das missas solenes na Catedral que comemoram a data, a
Archicofradia del Glorioso Apóstol Santiago, fundada em 1499 por bula do papa
Alexandre VI, faz a outorga das medalhas aos Confrades sócios.
Em julho, assisti a cerimônia do dia 25, uma solenidade lindíssima na Catedral,
antecedida de um mês de festas, concertos, e seguida por uma exibição de luz e som na
Praça do Obradoiro.
Neste dia 30 de dezembro, além da cerimônia religiosa na Catedral, ao meio dia, com
todas as autoridades políticas e religiosas da Espanha, no inicio da noite 11 brasileiros,
membros da Archicofradia del Glorioso Apóstol Santiago e fundadores da Confraria do
Apóstolo Santiago no Rio de Janeiro, receberam, junto a peregrinos e confrades de
outros países, suas medalhas, em linda cerimônia oficiada por D. Genaro Cebrián,
canonigo de las Peregrinaciones da Catedral, concelebrada por bispos e padres de vários
países, entre eles, Monsenhor André Sampaio, consiliário da Confraria no Rio de
Janeiro.
Muitos dos nossos amigos espanhóis estiveram presentes, além de familiares dos
Confrades, tornando a comovente cerimônia religiosa em uma alegre festa.
Clinete Lacativa
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